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Christ asks every Christian and we who 

want to follow him: “Are you ready to 

drink my chalice, to suffer, to be 

persecuted, insulted, all because of my 

name?” 

And Jesus also reminds us: The servant is 

not greater than his master. If they have 

persecuted me, they will persecute 

you” (John 15:20). He stresses that his 

reign is not like that of this world. He 

goes through humility and service. 

To evangelize is to witness first to the 

love of God, to surpass our selfishness, to 

serve by bowing down to wash the feet of 

our brothers and sisters, as Jesus did. 

Let us therefore not hope for a 

comfortable, tranquil life without a cross. 

Let us therefore follow the example that 

the Lord has given us, that is, to be a 

servant of all. 

 األحد األّول بعد عيد الصليب: طلب ابني ذبدى
First Sunday after the Cross 

 Reading: 2 Tm 2:1-10 
Gospel: Mk 10: 35-45 



 “ أيلول عيد ارتفاع الصليب المكرم 14”

 تفسير أيقونة "إرتفاع الصليب" 

إرتفاع الصليب الممجد، أيقونة تقليدية نجدها في المنمنمات واأليقونات المشرقية، 

تصور لنا الصليب منتصباً بين يدي قسطنطين وهيالنة. جميعنا هذه التقاليد معاً 

وصّورنا الصليب الممجد المرّصع بالحجارة الكريمة وحوله الكتابة الشهيرة "بك نقهر 

أعداءنا ومن أجل إسمك نطأ مبغضينا". عند قدميه قسطنطين وهيالنة ووراءهما النار 

على رؤوس الجبال، التي ما زلنا نشعلها على سطوحنا وجبالنا حتى اليوم في هذا 

 العيد.

 األب عبدو بدوي

كان كسرى ملك الفرس قد دخل اورشليم ظافراً وأسَر الوف المسيحيين وفي مقدمتهم 

عود الصليب الكريم غنيمةً، وبقيت في  البطريرك زكريا، ونقلهم الى بالده، واخذ ذخيرة

 حوزته اربع عشرة سنة.

ولما انتصر هرقل الملك على الفرس، كانت اهم شروطه اطالق المسيحيين االسرى وإرجاع 

ذخيرة عود الصليب. وكان كسرى قد مات وملك مكانه ابنه سيراوس فقبل هذا بالشروط 

سنة، وسلّم ذخيرة 11واطلق االسرى سالمين مع البطريرك زكريا بعد ان قضوا في االسر 

. فأتى بها هرقل الى القسطنطينية التي 826عود الصليب الى هرقل الملك وكان ذلك سنة 

 خرجت بكل ما فيها الى استقباله بالمصابيح وتراتيل النصر واالبتهاج.

وبعد مرور سنة جاء بها االمبراطور هرقل الى اورشليم ليركز عود الصليب في موضعه على 

جبل الجلجلة. فقام لمالقاته الشعب وعلى رأسهم البطريرك زكريا. فاستقبلوه بأبهى مظاهر 

الفرح والبهجة بالمشاعل والترانيم البيعية، وساروا حتى طريق الجلجلة. وهناك توقف الملك بغتة بقوة خفية وما امكنه ان يخطو 

خطوة واحدة. فتقدم البطريرك وقال للملك:" ان السيد المسيح مشى هذه الطريق حامالً صليبه، مكلالً بالشوك، البساً ثوب 

السخرية والهوان، وانت البس اثوابك االرجوانية وعلى رأسك التاج المرصع بالجواهر، فعليك ان تشابه المسيح بتواضعه 

وفقره". فأصغى الملك الى كالم البطريرك، وارتدى ثوباً حقيراً ومشى مكشوف الرأس، حافي القدمين، فوصل الى الجلجلة، 

 حيث رّكز الصليب في الموضع الذي كان فيه قبالً.

 ثم نقيم تذكار ظهور الصليب للملك قسطنطين الكبير في الحرب ضد عدوه مكسنسيوس. 

وذلك انه لما قُرب من رومة استعان بالمسيحيين واستغاث بإلههم يسوع المسيح واله والدته هيالنه لينصره على اعدائه. وبينما 

هو في المعركة ظهر له الصليب في الجو الصافي، محاطاً بهذه الكتابة بأحرف بارزة من النور:" بهذه العالمة تظفر" فاتكل 

على اله الصليب، فانتصر على مكسنسيوس، وآمن بالمسيح هو وجنوده. وجعل راية الصليب تخفق في راياته وبنوده. وبعث 

، عمَّ االحتفاُل 330الكنيسة من ظلمة الدياميس، وأمر بهدم معابد االصنام وشيد مكانها الكنائس، ومنذ ذلك الحين، اي منذ عام 

بعيد الصليب الشرَق والغرَب. وقد امتاز لبنان بهذا االحتفال منذ القديم، فانه، ليلة هذا العيد، يظهر شعلة من االنوار في جروده 

 وسواحله. فالشكر للرب يسوع الذي قال:" وانا اذا ارتفعت عن االرض، جذبت الي الجميع". آمين.

We will celebrate the Feast of  
SAINT TAKLA  

on the Feast night  
Wednesday September 23rd, 2020  

at 6:30 pm  



““Next Sunday, Next Sunday, SeptemberSeptember  2727thth, 2020”, 2020” 

1 Corinthians 15:19-34 - Matthew 24: 1-14 

 
 

To support physical distancing and reduce the risk of transmission, places 
of worship are expected to reduce the attendance at faith-based activities 

and events to no more than 50 people, or 1/3 of the building capacity, 
whichever is less. For clarity, infants under the age of two-years old do 

not need to be factored in to the total headcount. 
 

Following Alberta Health Guidelines, please do not submit a request to 
attend mass if you or any requesting attendees say YES to any of the fol-

lowing: 
Experiencing the most common symptoms of COVID-19 (cough, fe-

ver, shortness of breath, runny nose, or sore throat). 
Have traveled internationally in the last 14 days 

Have had close contact with confirmed COVID-19 cases in the last 14 
days 

It is prohibited by law from entering in the place of worship if any of 
the above criteria are met.  

 
These are strict guidelines and we must all follow them.  

Thank you for your understanding! 
 

During service, it is strongly encouraged that members wear a face 
covering. 

 
SERVICES ARE SCHEDULED FOR SEPTEMBER 2020  

AS FOLLOWS: 
MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY: 6:30 P.M. 

SUNDAYS: 11:30 AM 
You will receive a confirmation email once we’ve confirmed the number 

of attendees is less than 20.  
PLEASE DO NOT ATTEND IF YOU HAVE  

NOT RECEIVED A CONFIRMATION EMAIL. 

PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
MARONITE CATHOLIC PARISH OF CALGARY 

IN  YOUR WILLWILL 

Mass Attendance Registration Form 

http://www.maroniteparishcalgary.com/


http://www.maroniteparishcalgary.com/

